SAMARBEIDSAVTALE OM SPILLERUTVIKLING
OG ROMERIKS MODELLEN
mellom

LILLESTRØM SPORTSKLUBB (”LSK”)
Org.nr: 967732311

CJ Hansensvei 7, 2007 Kjeller

Og

Org.nr: 984439539

Kinnveien 82, 1903 Gan

Følgende avtale regulerer samarbeidet mellom LSK og Dalen IL vedrørende samarbeid
om spiller- og trenerutvikling for aldersgruppen 6-14 år. Samarbeidsavtalen gjelder i
perioden fra 01.06-2019 til 31.12-2021.
Bakgrunn:

Vi har et felles ønske og ansvar om å utvikle barn og ungdomsfotballen i kretsen vår.

Man ønsker å legge til rette for et tett og tydelig samarbeid for å ta vare på flest muliglengst mulig, samtidig som man legger til rette for best mulig gjennom økt tilbud, økt
kompetanse og systematikk inn mot spillere og trenere.
Formål:
Partene ønsker å optimalisere forutsetningene for spillerutvikling og trenerutvikling.

Samarbeidsområder:

LSK forplikter seg gjennom avtalen i å bidra med trenerutdanning for klubbens trenere
gjennom å organisere/etablere et trenerforum. Ha et tydelig, ryddig og forpliktende
samarbeid rundt spillerutvikling og hospitering for klubbens spillere.
Trenerutvikling:

LSK forplikter seg til å hjelpe klubben med trenerutvikling og vil invitere klubbens
trenere til trenerforum «NN»-ganger i løpet av året.

LSK tilbyr også klubbens trenere til LSK utviklingsavdeling treninger for å se/lære
hvordan man jobber med spillerne

Dalen vil i tillegg få periodisk besøk av LSKs utviklingsleder og utviklingstrenere til
klubbens treninger eller trenerforum som de har i egen regi
Spillerutvikling:

Klubbene forplikter seg samtidig å legge til rette for at de beste spillerne i klubben får
gode utviklingsmuligheter ved å tilby gode hospiteringsløsninger der følgende gjelder:


LSK vil/skal ikke rekruttere spillere til klubbens satsningslag på guttesiden før etter

at 14 års fotballen er ferdigspilt.


Kommunikasjon vedr spillere skal være mellom klubb og klubb, ikke trenere eller
foreldre



LSK vil tilby hospitering om klubben ønsker at en spiller skal få tilbud om det,

samtidig skal klubben legge til rette for at en spiller skal kunne hospitere i LSK i både
trening og kamp/cup om LSK har interesse å tilby dette til en spiller i klubben



LSK tilbyr samtidig klubben å teste spillere som de ønsker skal testes i LSKs eget
test-batteri (fart, smidighet o.l)

LSKs A-kamper på Åråsen

LSK spiller sine kamper i Norges øverste divisjon og ingen ting er så lærerikt for trenere
som å observere og evaluere kamper. LSK tilbyr Dalen 4 sesongkort som gjelder som
inngangsbillett til kamper. Målsetningen er at disse rulleres på klubbens trenere.
Evaluering:

Avtalen skal evalueres innen 01/10 hvert år. Avtalen kan endres eller opphøre etter
gjensidig enighet.
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